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Nužudytas ir 
palaidotas
Paskutiniajame numeryje 

pranešėme, jog teroristai nu
žudė Italijos jžymų valsty
bininką Vido Moro. bet tada 
dar negalėjome pranešti, kad 
jo lavonas rastas automobi
ly netoli komunistų ir krikš
čionių demokratų partijų 
centrų būstinių . Gydytojų 
pripažinta, kad Moro buvo 11 
šūvių peršautas ir mirė ba
landžio 9 d. ry tą .

Aldo Moro vadovaujamoji 
krikščioniu demokratų par
tija jau 30 metų vairavo Ita
lijos politinį gyvenimą . Pats 
Moro premjeru buvo penkis 
kartus ir tiek pat kartų už
sienio reikalų ministru. 0 
Raudonosios brigados tero
ristai. pasiryžę sugriauti e- 
šamą ją valstybes santvarka< 
ir įvesti jiems patiems dar 
nežinomą, laikydami net ir 
ortodoksinius komunistus tik 
buržujų talkininkais. Aldo 
Moro kaliinocsant visų rea
lių ir nerealių negerovių vy
riausiu kaltininku ir todėl jį 
kovo 16 d. pagrobė, nušauda 
mi 5 jo sargybinius. I ž jojo 
paleidimą jie reikalavo lai
svės 13 suimtų jų jų pači" 
organizacijos narių su vadu 
Renato Cureio.

Savaitėms bėgant, jie bu
vo pagaliau sutikę Moro a- 
tiduoti net už vieno jų nario 
paleidimą, nes jiems la
biausiai rūpėjo, kad vyriau
sybė pripažintų juos dervbų 
dalyviais. Betgi toji su jais 
derėtis griežtai atsisakė. Ją 
palaikė visos partijos, išs
kyrus v ieną..

Balandžio 1(1 d. Moro pa
laidotas mažo miestelio ne - 
toli Romos kapinėse. Jose 
dalyvavo tik šeimos nariai, 
nes pats velionis buvo pra
šės. kad laidotuvėse neda
lyvautų jo neišgeibėjusios 
vvriausvbės atstovai.

Balandžio 13 d. šv. Jono 
bazilikoj buvo iškilmingos 
laidotuvių pamaldos, kurio
se dalyvavo pats popiežius 
ir 100 valstybių atstovai. 
JAV -ėms atstovavo sveika
tos. švietimo ir gerovės se
kretorius Josepli Ca Ii fano.

Teroristų elgesiu pasipik
tinimas yra visuotinis, bet 
jie savo darbą toliau tęsia. 
Kol kas dar tebcšaiido i ko
jas. Jų paskutinė auka — 
Tito Berardini. krikšč. dem. 
partijos Milano apygardos 
sekretorius.

Italija išgyvena sunkią 
krizę . Reikia skubių ir pa
grindinių reformų . Bet ko-

Sol. Genovaitė l gianskienė (žr.7 psl.)

Iranas kitaip vertina
Dėl Afganistane įvykusio 

perversmo JAV politikos kū
rėjai nesijaudina, nes nau
joji vyriausybė esanti dau
giau nacionalinė, negu ko
munistine. Vfganistanas ne
tapsiąs sovietų satelitu ir 
nesąs pavojingas nė tranui 
0 Irano šachas, priešingai, 
kaip (ik dėl to labai susirū
pinęs. Jis jau seniau esąs 
nekartą atkreipęs Niksono. 
Kordo ir Carterio dėmesį į 
sovietų kėslus Afganistane.

•Sovietų kariai buvo įsi
veržę į Kinijos teritoriją. 
Nors jie ir atsiprašė, bcl.ki 
niečiai nėra patenkinti.

•Gallup visuomenės nuomo
nės tyrimo instituto duome
nimis. 53T demokratų ge
riausiu prezidentiniu kandi
datu laiko šen. Kennedy. o 
54r< respublikonų — buvusį 
prez. Fordą .

kių ? Ir ar dabartine vyriau
sybė joms pasiryš?
Jdomu pasekti rezultatus iš 
praeitą sekmadienį ir pirma
dienį vykusių 816 Italijos 
miestų ir miestelių bei dvie 
jų apygardų tarybų rinkimų. 
Krikščionys demokratai gavo 
keliais nuošimčiais daugiau 
balsų . negu 1 978 m. parla
mento rinkimuose. 0 komu
nistai pirmą jį kartą po 1948 
m. žiaurokai pralaimėjo, te
surinkdami ..tik“ 27rt balsu 
(1976 m. parlamento rinki
muose jie buvo gave34\).

Atsimintina. kad ir carų 
Rusija per Afganistaną ver
žėsi prie Arabų jūros. Ira
nas turi ilgą sieną su Sov.
Są junga, todėl bijo būti dar 
labiau apsuotas „taiką my
linčios“ valstybės.

Tuoj pa
brangs paštas

Nuo gegužės 28 ar birže
lio 4 d. už paprastą laišką 
turėsime mokėti nebe 13. o 
15 centų, už atviruką gi 10 
centų . Pakeliami ir kitų rū
šių siuntiniu tarifai.

Aldo Moro

Skopui pavyko išvažiuoti
tis išvažiuoti pas savo šei-| Chicagą iš Lietuvos at

važiavo 80 metų Aleksand
ras Skopas. Jis su šeima dar 
prieš Antrą jį pasaulinį karą 
sugrįžo į Lietuvą . I žklupes 
karo viesulas taip palietė jo 
šeimą . kad jo žmonai su 3 
dukterimis dar pavyko atgal 
išsprukti Amerikon, bet jis 
pats tai atsidūrė sovietinės 
vergijos stovyklose Sibire.

Iš jų šiaip taip gyvas i- 
šėjęs. Skopas. kaip JAV -ių 
pilietis, tuoj pradėjo rūpin-

Ševčenkos žmona nusižudė
Maskvoje nusižudė buvu

sio Jungtinių Tautų gene
ralinio sekretoriaus pavaduo
tojo Arkadijaus Ševčenkos 
žmona Likina, 49 m. amž.

haip žinoma. A. Ševčen
ka. netekęs savo vyriausy
bės pasitikėjimo, buvo iš-

Gerulaitis
v •čempionas
Vitas Gerulaitis, populia

riai vadinamas „Brooklyno 
.lietuviškuoju liūtu“, laimė
jo pasaulio teniso čempio- 
nystės titulą (Morld Champ- 
ionship Tennis title).

I ž savo laimėjimą 23 m. 
amžiaus lietuvis gavo net 
100.000 dol. ir Cadillaeo 
automobilį. Spauda ta proga 
pažymėjo, kad šis gerą ir 
elegantišką gyvenimą mėg
stąs sportininkas jau yra 
dvieju Rolls-Roycų . vienos 
Porsche ir vienos Ferrari 
mašinos savininkas.

Ta pačia pro^a spauda 
primena, kad jį ištreniravo 
jo tėvas Vitas. sr.. kadaise 
žaidęs už Lietuvą.

mą. liek jis visur turėjo" 
klabinti, tiek jo šeima iš už
jūrio ir net pats JAV vals
tybės sekretorius V ance dė
ti pastangų, kad tik dabar 
jam pasisekė išsilsisv int i iš 
sovietinio „rojaus“.

V. Skopo atvykimas rado 
nemažą atgarsį amerikiečių 
spaudoje. Net The Boston 
Globė įsidėjo Skopo anūkės 
nuotrauka su trumpa informa
cija.
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šauktas į Maskvą, bet. ma
tyti. supratęs, kuo tas iš
šaukimas kvepia, atsisakė 
grįžti.

Rol kas nėra aišku. arSev 
čenkienė grįžo į Maskvą sa
vanoriškai. ar ji buvo prie
varta išvežta.

Trumpai
• Prez. Carteris savo kalboj 

laikraščių ispanų kalba re
daktoriams smarkiai kritika
vo Kubos diktatorių Fidelį 
Castro dėl trukdy mo taikiai 
spręsti tarptautinius klausi
mus.

• Su turistų grupe JAV-ėse 
lankosi Lietuvos komunistų 
partijos centro komiteto se
kretorius Ringaudas Songai
la ir Šiaulių miesto vykdo
mosios tarybos pirmininkas 
(burmistras) V ilius Kazana- 
vičius.

• Prez. Carteris atsisakė 
savo ankstesnio siūlymo su
mažinti mokesčius 2.5 bil. 
dol.. pradedant š. m. spalio 
mėn. Dabar jis besiūlo IS bi* 
bil. dol. sumažinimą nuo se
kančių metų sausio 1 d.

• Meksikoje legalizuotos 3 
opozicinės partijos, jų tar
pe ir komunistų . Kitų metų 
rinkimuose jos jau galės sta- 
tvti savuosius kandidatus.

• Sovietų są jungoje laukia 
mi disidentų teismai: Orlo
vo, Gincburgo, Saranskio. 
gruzinų Gamsachurdijos ir 
Kustavos. Visi jie yra moks
lininkai arba rašytojai.

• Ką tik sužinojome, kad 
geg. 11 d. Los Angelėje mi
rė dr. Grigas Valančius, o 
už dviejų dienų ten pat dai
lininkas Jonas Rimša, gi 
Chicagoje muz. kritikas Ba - 
Iv s Chomskis.



Okupuotoje LiSttivoje
-.

Rusai okupantai, šalin iš Lietuvos!

„PAŽANGI TECHNIKA“
Ailniaus Subačių gatvės 

bendrabučio gyventoja E. Ig- 
notaitė skundžiasi, kad j 12- 
ta aukštą reikia pėstute lip
ti. nes keltuvas neveikia, ne
žiūrint to. kad namas tik ne
seniai pastatytas.

MIRTYS

Balandžio 28 d. A ilniuje 
mirė 1909 m Gižų vis. gi
męs justas Rugienis. Jis il
gus metus vadovavo religijas 
bei religinius reikalus tvar
kančiai jslaigai.

Nors sovietinės Lietuvos 
konstitucijoj aiškiai pasaky
ta. kad garantuojama sąžinės 
laisvė, t y., teisė išpažinti 
bet kur j tikėjimą arba jokio. 
Rugienio tas beveik nesais
tė ir dėl to tikintieji buvo la
bai skriaudžiami.

Pagalbos!
Prieš 2 metus Sovietu Sa - 

junga kartu su kitomis 34 
valstybėmis Helsinky pasi
rašė susitarimą tarp kitko ir 
savo gyventojams leisti lai
svai emigruoti į kitą valsty
be . Sov ietų S-ga tą dokumen 
tą pasirašė, bet įsipareigo
jimo nevykdo.

{rodymų galybės. Štai kad 
ir šis pavyzdys.

1930 m. juodvalkienė su 
mažais vaikais Jonu ir Lau
ryną iš Chicagos išvažiavo 
į Lietuvą, kiti vaikai pasi
liko Amerikoje. Po karo Jo
nas ir Lauryną buvo išvežti 
į Vorkutos koncentracijos 
stovyklą . o Stalinui mirus, 
jiems buvo leista sugrįžti j 
Lietuvą . Kadangi abu yra 
gimę JAV -ėse. todėl rūpino
si gauti leidimą išvažiuoti 
Amerikon, tačiau jų prašy
mai vis būdavo atmetami.

Tuo tarpu JAV -ėse visą 
laiką gy vena du jų broliai 
ir dvi seserys, kurių viena 
yra chicagietė kazimieriečių 
seselė Birutė. Josios as- 
tangomis Chicagos miesto 
taryba vasario 15 d. priėmė 
rezoliuciją .kuria JAV prezi
dentas, vu L ybės sekreto
rius ir kongresas prašomi pa
dėti jpnui Juodvalkiui ir La u 
rynai Juodvalkytei, dabar jau 
Vaicekauskienei, sugrįžti į
Ameriką.

Visa tai paskelbė dienraš
tis ^Chicago Sun -Times“ ba
landžio 14 d. ilgokame Rogcr
♦•***»#*•***••**•**#**••****♦•*•*#••***********•****•*****« 

WORCESTERIO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA 

Trečiadieniai 8-9 vai. vakaro 
ėeitadieniais 5-8 rak vakaro 

WICN 90.5 FM 
E. Meilus

23 Shirley Rd., Shrembury, Ma. 01545 
Tel. 852-3085

Taip pat \ ilniuje mirė inž. 
Algimantas Nenorta, techni
kos mokslų kandidatas. Lie
tuvos statybos ir architektū
ros mokslinio tyrimo institu
to direktoriaus pavaduotojas 
mokslo reikalams. Jis buvo 
gimė s 1 927 m.

Balandžio 24 d. mirė Že
mės ūkio akademijos ilgame
tis profesorius, biologijos 
daktaras Stanislovas Alastau- 
skas. ginus 189(1 m. Aelionis 
buvo didelis augalų apsau
gos žinovas, tos srities Lie
tuvoje pradininkas, parašęs 
8 vadovėlius, keliolika kito
kių leidinių, apie 100 mok
slinių ir kelis šimtus popu- 
liarinžų straipsnių . Jo nuo
pelnai Lietuvos žemės ūkiui, 
ypač sodininkystei, yra la
bai stambūs.

Simono straipsnyje, pavadin
tu „Padėkime jiems grįžti 
namo“. Straipsnyje išdėsty
ta Juodvalkiu istorija, per
duotas seselės B. Juodval
kytės prašymas rašyti prezi
dentui Carteriui. kad tas im
tųsi žygių pagelbėti Jonui 
Juodvalkiui bei Laurynai 
Vaicekauskienei grįžti į tą 
šalį. kurioje jie yra gimė .

GENOCIDO SKAIDRES

Daugiau kaip 60 rūšių 
Lietuvos genocido skaidriu , 
pagamintų iš genocido paro
dos vaizdų, galima pasisko
linti iš Amerikos Lietuvių 
Tarybos būstinės. Skaidrės 
turi angliškus paaiškinimus. 
Kreiptis į Amerikos Lietuvių 
Tarybą , 2606 W . 63rd St.. 
Chicago. III. 60629

IŠ SI VALKŲ 

TRIKAMPIO

Kaip rašo ten leidžiamas 
lietuvių laikraštis „Aušra", 
šių metų vasario mėnesį 
Punske, Navinykuose. Vi
dugiriuose. Vaitakiemy. Pri- 
stavonyse ir Zvikcliuosc 
veikė 5 aštuoniametės mo
kyklos su dėstomą ja lietu
vių kalba ir 7 mokyklos, kur 
lietuvių kalba buvo dėstoma 
atskiru dalyku.

Punsko lietuvių licėjus 
atšventė savo 20-ties metų 
sukaktį, per tą laiką išlci-

Vladimiras Bukovskis, ištrūkės iš raudonųjų fašistinių išnaudotojų nio
kojamosios Rusijos, su Amerikos darbininkų judėjimo vadais AKI. - CK) 
suvažiavime. Iš kairės: George Meany. Vladimiras Bukovskis ir Laite Kir 
kland. Suvažiavime Bukovskis pareiškė, jog „Amerikos darbininkų solida
rumas man atvėrė celės duris“.

Kur maniakai “gydo” sveikuosius
V ladimiras Bukovskis ke- 

Ituriolika metų iškentėjo so
vietiniuose kalėjimuose, la
geriuose ir „psichiatrinėse 

[ligoninėse“. Kurį laiką vie
noje \ ladimiro kalėjimo ka
meroje sėdėjo ir su Simu Ku- 

Idirka. Apie pastarą jį Bukov
skis šitaip atsiliepia: „Ne 
man Jums aiškinti, koks jis 
puikus vaikinas, koks tvir
tas savo įsitikinimuose ir ne 
palaužiamas principuose žmo
gus“.

Panašiai butų galima api
būdinti ir patį Vladimirą Bu- 
kovskį. kuris pernai melais 
po ilgų kentėjimų buvo iš
keistas į Čilės komunistų 
partijos generalinį sekreto
rių L. Korvalaną.

Patekęs į laisve. Bukov
skis tuoj suėjo į kontaktą su 
amerikiečių darbininkų uni
jų ir kitais demokratiniais 
bei antikomunistiniais vei
kėjais. Neseniai pavyko su 
juo pasikalbėti ir mūsiškių 
.Akiračių" redakcijos ats

tovui. Štai kelios įdomios to 
pokalbio („Akiračiai". 1978 
m. 3 nr.) ištraukos:

„Po Stalino mirties. — sa
ko Bukovskis. -kalinių pa 
dėtis lageriuose pagerėjo, o 
psichiatrinėse ligoninėse pa
blogėjo. Prie Stalino sovie
tinėje psichiatrijoje vyravo 
Leningrado profesoriaus Slu- 

Ičcvsko mokykla, pagal kurią 
politinių fanatikų - tų taip 
vadinamųjų paranojinių psi
chopatų — aktyviai gydyti 
neįmanoma, o tik reikia juos 
laikyti nuolatinėje medicini
nėje priežiūroje tol. kol pati 
liga ar tai susilpnės. ar vi-

dęs 327 jaunuolius su bran
dos atestatais.

»«*«»

Punsko lietuvių Kultūros 
namų kapela „Klumpe“ da
lyvavo Lenkijos kapelų fes
tivalyje Kazimicžc ir .ankė- 
si Vroclavo (buv. Rrcslau) 
lietuvių kolonijoje su kon
certais.

sat praeis. Taigi, politinius 
kalinius, kurie Stalino lai
kais patekdavo į psichiatri
nes ligonines „paranojinės 
psichopatijos“ dingstimi, pa
likdavo lenais reliatyvioje 
ramybėje, ir jie galėjo tokiu 
būdu egzistuoti gana paken
čiamose sąlygose.

Tuo tarpu lageriuose žmo
gaus anuo metu laukė beveik 
tikra mirtis. Stalinas pagrin
diniu kovos su režimo opo
nentais įrankiu laike lage
rius ir į psichiatriją dides
nio dėmesio nekreipė. Taigi, 
prie Stalino politiniam kali
niui pakliūti į psichiatrine 
ligonine buvo tolygu išsigel 
Sėjimui nuo beveik tikros 
mirties lageryje.

PRIEŠININKE Ji YDA MAS- 

PGSTALININIS IŠMISI.AS

Padėtis iš pagrindų pasi
keitė tada. kai po Stalino 
mirties sovietų valdžia... 
atkreipė pagrindinį dėmesį į 
kitas susidorojimo su savo 
oponentais formas, jų tarpe 
ir į patalpinimą psichiatrinėn 
ligoninėn. Jau minėtai Le
ningrado psichiatrų mokyk
lai opozicinė Maskvos psi
chiatrų mokykla, kurios va
dovas buvo prof. Snežnevs- 
kis. gavo pilną režimo para
mą . o pats Snežnevskis buvo 
paskirtas vyriausiuoju TSRS 
psichiatru.

Anot profesoriaus Snežne- 
vskio „teorijos“, paranojinė 
psichopatija, „reformų mani
ja“ ir kiti panašūs psichi
niai reiškiniai yra šizofreni
jos ligos atvejai... Ogi šizo
freniją bet kurtoje formoje 
reikia aktyviai gydyti, nau
dojant pačias radikaliausias 
priemones. Taip buvo pagrįs
tas ir pradėtas medicininis 
kankinimas tų žmonių, kurie 
drįso pareikšti kitokias nei 
oficialiai priimtinas nuomo
nes bei pažiūras; kitaip sa
kant. buvo pradėta žmones 
aktyviai „gydyti“ nuo „ne

sveikų" pažiūrų bei įsitiki
nimų. laikant juos šizofreni- 
kais“.

PAGARBA LIETI \ TAMS

l žklaustas apie Lietuvo
je esančias medicinines kati 
kykias. Bukovskis atsako:

„Aš neturiu jokių žinių a- 
pie tai. kas dėjosi Lietuvos 
psichiatrinėse ligoninėse, 
tačiau, kiek man yra žinoma, 
visasąjunginiuose psichiat
rinio politkalinių „gydymo" 
centruose lietuvių „gydyto
jų“ nebuvo, kas. mano ma
ny mu. daro garbę Lietuvos 
psichiatrams. Tiesa, tekosu- 
sitikti vieną . bet tas. atro
do. tikrai pats buvo psichi
nis ligonis."

Pasakodamas apie lietu
vius. kenčiančius darbo sto
vyklose. jis patvirtina, „kad 
lietuvių TSRS politiniuose 
lageriuose yra labai daug. 
Tautiniame politkalinių są
state jie užima antrą vietą 
Pirmoji vieta priklauso uk
rainiečiams. o tik trečioji di
džiausiai TSRS tautai — ru
sams".

GAL IR NEGRJŠ

STALINO LAIKAI

0 apie ateitį Bukovskis 
visgi galvoja su tam tikru 
pasitikėjimu, kad dalykai 
jau nebeis tik blogyn:

„Tačiau grįžti prie stali
ninio masto teroro Brežnevo 
asmeny bės kulto režimas y ar 
gu ar begalės. Man atrodo, 
kad dabartiniai sovietų va
dovai labai gerai supranta, 
kad grįžimas prie tokio mas
to teroro būtų jiems patiems 
pražūtingas, sav ižudybinis. 
Režimas šiandieną tiesiog 
nebepajėgus išlaikyti stali
ninio tipo teroro naštą ir jos 
poveikyje neabejotinai su-

Nukelta į 3 psl
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TOLSTANT NUO
TĖVYNĖS

(■ai sakysite: argi mes tolstame nuotėvvnės? Juk Lietu
vos vardų dar kasdien minime spaudoje ir gyvu žodžiu. \v- 
resnioji karta tarp savęs dar kalbasi lietuviškai. Lietuviš
kai dainuojame ir šokame tautinius šokius. Atsikūrėme net 
nepriklausomoje Lietuvoje buvusių organizacijų . prisisiuvo
me senoviškų uniformų, prisikalėme medalių ir jais pasipuo
šėme. Ko dar betrūksta ?

(1 vis dėlto nuo savo senosios tėvynės tolstame. Tolsta
me net lietuviškai kalbėdami, uniformuoti ir su medaliais. 
Čia nereikia nė pirštu rodyti j jaunimą, kurio didelė dalis 
jau tėra tik ..I.ithuanian - boru".

Mus tolina erdvė, laikas, materialinė gerovė ir laisvo gy
venimo sąlygos. 0 atstumui didėjant, ir kadaise jaudinę di
dieji įvykiai tolyje mažėja, ir šąla nutukusi lietuviškoji šir
dis .

Masiniai trėmimai į Sibirą, partizaninės kovos ir šimtai 
tūkstančiu gyvybių aukų palengva virsta tik prakalbininku 
žodine puošmena, kurios, tarnybiniai tarškančiomis lūpomis 
kartojamos, klausytojai jau nebenori girdėti.

Tėvynės praradimo tragedija virsta blunkančiais atsimini
mais. (1 kai kam -- jau beveik nuotykiu romanu, kuris ..ge
rai baigėsi“. Juk kartais pokalbyje išgirstame ir tokj saki
ni: ..Lietuvoje niekad nebūčiau šitokios rezidencijos ir dvie
jų automobiliu turėjęs...“ \a. ar tai akivaizdžiai neliudija 
mūsų išeiviškojo „patriotizmo"?

l iesa, mus kartais dar pažadina vienas kitas pagalbos 
šauksmas iš tėv v nės. Po nauju suėmimu ir nuteisimu pra
šymai kreiptis j J\\ vyriausybe ar kongresą. į laisvąja 
spauda ar Jungtines Tautas „užtarimo". Bet dažniausiai tai 
paliekama atlikti mūsų bendrinių organizacijų ..veiksniams“, 
o kaip ir kiek j tą balsą atsiliepia paskiri tautiečiai, beveik 
nežinome.

Štai. gegužės 14 d. sukako jau šešeri metai nuo Romo Ka
lantos susideginimo ir po to buvusių kruvinų demonstraci
jų. šūkiu „l aisvės Lietuvai!" Ar ir loji gyvo laisvės fake
lo ugnis ir šviesa jau irgi tolsta nuo mūsų ?

Atrodo. kad taip. Kasmet šią sukakti prisimename vis 
blankiau. Iki šiol jokiu žymesniu darbu tos ugnies aukos nė 
nebandėme įamžinti, nors patys save dar gyvi skubame „įsi
amžinti" net antkapių „ponuiinkuose", kad galėtume dar pa
matyti aukso raidėmis granite įbrėžtą savo vardą ir pavar
dę. kartais teliudijančią tik šykštumą tautos reikalams, in
trigas ir išgerto šnapso kiekį. Taigi, kasmet iškilmingai šlo
vindami savo gimimą, jau beveik užmiršome Romo Kalantos 
mirtį ir tos gyvybės aukos prasmę . Per šešerius metus ne
sugebėjome šia pastatyti Romui Kalantai nė pilko simboli
nio akmens, prie kurio galėtume padėti bent gėlių puokštę 
sukakties proga. Tik pačioje Lietuvoje jis neužmirštas ir 
neužmirštamas.

Jau beveik užmiršome ir per tas demonstracijas sumuštuo
sius. suimtuosius, nuteistuosius ir be teismo kalėjimo rū
siuose dingusius. Taip. kaip okupantas ir nori, kad būtų .

Tolstame ne tik nuo savo senosios tėvynės. Tolstame ir 
patys nuo kadaise buvusio savęs. Tik pasilyginkite save. 
dabar sėdintį už Cadillaco vairo, su anuo. pakniopstom bė
gančiu per bombarduojamų miestų griuvėsius, ant lagerio 
narų graužiančiu sausą duonos plutą, nespėjančiu šluosty 
tis ašarų, prisiminus dingusius artimuosius, ir dar teriojamu 
rūpesčio, ar sąjungininkai nesugalvos grąžinti sovietams?

Ne. mes nesiūlome dabar rautis plaukus iš sielvarto ir 
verkti iš atgailos graužaties. Tai būtu per daug „patrioto” 
jėgoms.. Bet dažniau nors tyliai pamąstyti. Kad tolyje visiš
kai neišnyktų iš akių anas krantas. «•

Skirtingu interesu
rašytoju dialogas

Kaip „Gimtasis Kraštas“ 
gegužės 4 d. rašo. Nevv A or
ke tris dienas vyko Tarybų 
S-gos ir JAA rašytojų disku
sijos prie „apvaliojo stalo“, 
atseit - „kaip lygių su ly
giais". Tame dialoge daly
vavo ir okup. Lietuvos rašy
tojas Mykolas Sluekis.

Jo pareiškimu TASSo ko
respondentui. diskusijose 

daug buvo skirta ry škinti li
teratūros vaidmeniui, „ple
čiant ir stiprinant tautų sa
vitarpio susipratimąį“. ir 
klausimui, „kaip užmegzti 
tokius literatūrinius ryšius, 
kurie suteiktų galimybę a- 
biejų šalių tautoms geriau 
pažinti viena kitą per knygų 
vertimus".

Pabrėžęs tokio dialogo 
naudą . M. Sluekis apgailės'- 
taudamas atsidūsėja. kad. 
esą. nors Tarybų Sąjungoj 
ir Lietuvoj išleidžiama daug 
JAV rašytojų vertimų, bet —

„Jungtinėse Aalstijose nė
ra išleista nė vienos lietuvių 
rašytojų knygos. Ir taip yra 
ne tik dėl to. kad kai kurie 
leidėjai nenori leisti geriau
sių tarybinės literatūros kū
rinių . Čia turi įtakos tam tik
ri JAA oficialieji sluoksniai, 
kurie, nepaisydami Helsinky
je sudarytu susitarimų stip
rinti Rytų ir Vakarų kultūri
nius kontaktus, dirbtinai da
ro kliūtis tokiems kontak
tams".

Jeigu AL Sluekis galėtų 
būti nuoširdus ir nebijotų sa
kyti teisybės, tai visus auk
ščiau minėtus žodžius turė
tų adresuoti ne JAA-bėms. 
bet savo „komunistinės ne
kalt} bės" sargams —sovie
tiniams ponams.

Jis turėtų žinoti, kad J W 
ėse nėra jokių „oficialių jų 
sluoksnių", kurie su val
džios botagu rankoje prižiū
ri knygų leidyklų darbą . Nė
ra ir jokių cenzorių,. kurie 
iš rašy tojo rankraščio iš-

“Savilaidinė” lietuvio 
drama New Yorko scenoje

Nevv Yorko „Theater for a 
Nevv City" praneša, kad bir
želio 1 d. įvyks „anoniminio 
autoriaus” vaidinimo „Pasi
vaikščiojimas mėnesienoje“ 
premjera. Neseniai atremon
tuotas teatras yra 2 - oje a- 
venue prie 1 0 - tosios gat
vės. «

Po šiuo trumpu pranešimu 
slypi ypatinga drama. „Pa
sivaikščiojimas mėnesieno
je“. tragikomedija apie mer
dinčią totalitarinę utopiją.

braukinėtų autoriaus mintis 
ir žodžius, o įrašytų savo. 
kaip tai daroma Tarybų Są
jungoje.

Ne amerikiečiai, kaip jis 
sako. yra „nesuinteresuoti 
sužinoti apie tarybinės liau
dies gyvenimą per jos naci
onalinę literatūrą", o patys 
sovietų komunistiniai misi
onieriai bijo. kad toji tarybi
nė liaudis neišgirstų Vakarų 
kūrėjo laisvos minties ir jos 
nejsisavintų prievarta tary
bine „papacha“ užmaukšlin- 
ton galvon.

Juk M. Sluekis. tur būt, 
gerai žino. kad net marksiz
mo studijoms reikalinga Va
karų mokslininkų literatūra 
griežčiausiai neįsileidžiama 
Sov ietijon. jeigu ten reiškia
ma bent kiek skirtinga nuo
monė nuo tarybinio „leniniz
mo korano“.

Be to. juk čia išleidžia
mos ir lietuviškos knygos, 
jeigu jose ir nėra jokios an
tikomunistinės propagandos, 
taip pat kietai draudžiamos 
įvežti Lietuvon, arba tenai 
taip užrakinamos „specia
liuose fonduose", kad ne tik 
liaudies, bet ir darbo inte
ligentijos bei intelektualų 
nei akis. nei ausis jų nepa - 
siektų .

Tai kaip stiprinti tą Hel* 
sinkyje sutartą „idėjomis pa
sikeitimą“. „tautų draugys
tę ir bendradarbiavimą“, kai 
vienas „dialogo" partneris 
yra savo valdžios režimo ap
kurtintas. apakintas ir nepa
siekiamai spygliuotų vielų 
tvora atskirtas nuo antrojo?

buvo sukurta Lietuvoje prieš 
kokį pustuzinį metų. Josios 
autorius negali savo pavar
dės paskelbti, nes jis per 
gerai pažįsta jį supančią ja 
politinę sistemą . Tragiko
medijai -pabėgėlei pavyko 
pasiekti Vakarus, kur ji buvo 
išversta į anglų kalbą . Ji 
padarė didelį įspūdį „Thea
ter for a Nevv City” vadovy
bei. kuri pakvietė Joną Ju
rašą įvesti ją į sceną .

Nukelta į 5 psl.

3 psl.
Bl KOVSK1S...

i. Atkelta iš 2 psl.
griūtų . Jo jėgų ir patvarumo 
atsargos dabar jau tiek iš
sekusios. kad stalininio mas 
to terorui įvesti jų tiesiog 
nepakaktų“.

Kaip mūsų dr. V. Štromas, 
taip ir V . Bukovskis deda 
daug v ilčių į opozicinio ju
dėjimo patvarumą ir plėtimą
si:

„Aš esu tvirtai įsitikinęs, 
kad sąjūdis žmogaus teisėms 
ginti šaly je nesustabdomai 
augs ir kad šiandieną jis jau 
yra nebesunaikinamas. šia 
prasme labai svarbi yra ta 
aplinkybė, kad į šį sąjūdį 
pamažu įsijungia ir darbinin
kija“ .

„L1NKII JUMS LAISVĖS

IR NEPRIKLAUSOMYBĖS“

Pabrėžtina, kad Bukovs
kis pilnai remia lietuvių tau
tos kovą už laisvę ir nepri
klausomybę . Jis siūlo rusų 
disidentų bendrądarbiavimą

..a) kovoje už politinių ka
linių laisvę ; b) kovoje už 
lietuv ių tautos teises ir Lie
tuvos tautinės nepriklauso
mybės atstatymą : c) kovoje 
už tokius v įsuomeniniai-po- 
litinės santvarkos Sovietų 
Sąjungoje pakitimus, kurie 
leistų visoms jos tautoms, 
įskaitant ir rusų tautą, lais
vai siekti savo tikslų . o vi
siems TSRS gy venantiems 
žmonėms — užtikrintų jų po
litines. pilietines, socialines 
bei ekonomines teises: d) 
siekiant nustaty ti tv irtas mū 
su tautų draugiškos kaimy
nystės santykių gaires“.

Tarp laisvos Lietuvos ir 
laisvos Rusijos Bukovskis 
siūlo maždaug tokius santy
kius. kurie šiandien egzis
tuoja „tarp Švedijos ir ank
sčiau jai priklausiusios Nor
vegijos" ar kurie į Bendrą
ją Rinką savanoriškai su
veda kitas \ akarų Europos 
nepriklausomas valstybes.

Pokalbio pabaigoje Bukov
skis .. Akiračių ” skaitvtojams 
linki -

„daugiau politinio aktyvu
mo. tampresnių, gausesnių 
pastovesnių bei vis gerėjan
čių ryšių su tauta krašte, 
glaudesnio bendradarbiavimo 
ir nuolatinesnių kontaktų su 
kitų tautų išeivi joms.

A lsiems lietuviams linkiu 
pasiekti sau ir savo kraštui 
laisvę ir nepriklausomybe  ̂
kuo artimesnėje ateityje.Ži
nau. kad tik valstybinės sie
nos tarp mūsų kraštų - Lie
tuvos ir Rusijos — nustaty
mas galės suartinti abi mū
sų tautas, pagerinti jų san
tykius" .

Anot Bukovskio. tarp lie
tuvių ir rusų negalės būti 
tikros „tautų draugystės“ 
tol. kol abi tautas valdys 
Kremliaus diktatoriai. Tai 
mintis, kuri rusų inteligen
tijos tarpe plinta vis smar
kiau. Aniems diktatoriams 
ji neša baimę . o mums — v iI-
Ū-
lo . »»•

f



4 psl.

— Maiki. aš atėjau tau pa
sakyti. kad nuo anos subatos 
pamainiau visas savo mislis.

— Kokias savo-^PMitis tu pa
keitei? Ar prisirašei prie ko
kios bimbininkų „susaidės“?
- No, Maiki. to tai nebus. 

Bet aš pradėjau geriau mis- 
lyti apie dypukų rengiamus 
piknikus po stogu.

— Apie kokius piknikus tu 
čia kalbi?
- Taigi, ar nežinai, apie 

ką šneku? juk atsimeni,kaip 
čia suvažiavo tie naujieji 
grinoriai, tai ėmė mus, se
nius. šandyti. kad mes savo 
susaidžių piknikuose po sto
gu ryjame tiktai kugelį irkil- 
basas su kopūstais, kad šo
kame tik pasiutpolkes, o ne
mokame surengti jokio kul- 
tūrno baliaus. Znočijas. tik 
jie vieni moka pasikviesti 
spievačką be kopūstų, pa
daryti ant steičiaus komedi
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iš Bostono, New Yorko, CIevelando ir Detroito

BALTIC
TOURS

Nuo liepos 8 iki 24 Si. 439. 00 
Lietuva. Austrija. Vokietija... 1 naktis Maskvoje-. 6 
naktys ir 5 dienos Vilniuje su 1 dienos ekskursija j 
Kauną. 1 naktis Maskvoje. I naktis Frankfurte. 1 
naktis Heidelberge. 2 naktys Munehene. 2 naktys 
Vienoje. 1 naktis I’assau, 1 naktis Rothenburge 

Nuo rugpiūčio 14 iki 28 S I. 399. 00
Lietuva. V okietija. Olandija, Belgija. Prancūzija...
1 naktis Maskvoje, 6 naktvs ir 5 dienos V ilniuje su 
1 dienos ekskursija j Kauną. 1 naktis Maskvoje. 1 
naktis Kolne. 3 naktys Amsterdame, 2 naktys Briu
sely. 1 naktis Cocheme

Vienos savaitės kelionė j Lietuva.
Nuo rugsėjo 17 iki 24 S 849. 00 

1 naktis Maskvoje. 6 naktys ir 5 dienos V ilniuje su 
1 dienos ekskursija į Kauną. 1 naktis Maskvoje

Daugiau informacijų kelionių į Lietuvą reikalu prašoma kreiptis:

Algirdą* Mitkų* 
Baltic Tour*
8 White Oak Road 

^rfawton, Ma. 02168 
<617)—868-1190

Atstovai:
VVorcestery: 144 Millbarv St.

1—SW-8-286«
Clevelande: (216)—45M-17O7 
Detroite: (313)—453-8614

ją be kilbasų, ir užgrajyti 
cimponine muziką be kuge
lio. 0 dabar matai, kas pasi
darė?

— Nieko nepaprasto aš ne
matau.
- 0 aš matau. Vot. kai jų 

giesmininkė gieda ant stei
čiaus karunkas ar koks že
maitis grajina ant skripkos. 
brūžina basetlę ar pučia dū
dą . dabar jau čia pat prieš 
mus stovi vely kinis stalas, 
ant kurio sukrauta pyragai, 
kumpiai, kilbasai. krienai, 
šmalciuvkos silkės ir gard
žiai garuoja ant giesmininkų 
ir grajintojų kopūstai, kad 
tiems net seilės per lūpų 
briauną bėga. Nu. o kai dar 
pamatai, kad tarpe karštų 
šolderių dar stovi kaip ger
vės kaklus ištiesusios ir 
maenos gy vatinės bonkos. 
tai žmogus tik ir lauki, kad 
greičiau tie ant steičiaus

baigtų savo karkinimus ir 
py pinimus ir tave prisodintų 
prie tikro reikalo. Bet. Maiki 
truko net trisdešimt metų. 
kol tie grinoriai atėjo j razu- 
mą . Nu. ale v ištiek bravo!

— 0 aš tau. tėve, pasaky
siu. kad tokie renginiai, ku
riuos tu čia labai užgiri, man 
visai ne prie širdies. Tavo 
aukštinami kopūstai ir deš
ros bei silkės tinka tik spe
cialiai rengiamiems baliams, 
piknikams ar panašiems pa
silinksminimams. bet jokiu 
būdu ne rimtiems koncertams 
vaidinimams ar tautos isto
rinių įvykių minėjimams. 
Kultūringam pasauly niekur 
tokio aukšto lygio muzikos 
ar kito meno ir dešrų su ko
pūstais mišinio nedaroma. 
Toks paprotys pas mus įsi
veisė tik dėl to, kad koncer
tų rengėjai nori patraukti dau 
giau įvairaus išsilavinimo 
publikos ir surinkti savo or
ganizacijai daugiau pinigų . 
Mat. tokie kaip tu vien tik 
rimtos muzikos klausytis nei
tų. o tavo minimo šolderio 
užkąsti ir užgerti ateina.

— Šarap, Maiki! Tu nes ipūs 
ki kaip turkinas ir nelaikyk 
manęs berazumiu! 0 ar tu 
skaitei, kas buvo Čikagoje? 
Ten už tave daug didesni po
nai net kelis rozus šlovino 
vieną labai vožną daktarą, 
atvožniausią lietuviškose 
Vainose pravadyrių ...- Pala. 
tik užmiršau, kaip ten jo 
pravardė... Nu. tiek to. Tai. 
vot. ten visiems svečiams 
dar prieš giesmes ir spyčius 
davė ir karšto šolderio. irkil- 
basų su kopūstais, ir kuge
lio. ir minkštai iškepto stoi
ko. ir čikcnfyt. o gyvatinės 
galėjai prisipilti aukščiau 
Adomo obuolio. Vedlug to 
paskui visi net verkdami gie
dojo ir bučiavosi jubiliejuši- 
ninko šlovei. Vot. šitaip net 
geriau, nes iš anksto gerai 
užkandės ir užgėręs, gali ir 
išeiti, negaišindamas bran

gaus čėso. klausydamas vi
sokių ten monelninkų.
- Gal tą tavo daktarą ši

taip ir reikėjo pagerbti... Bet 
ar tau, tėve, nespringsta 
kąsnis gerklėje, kai Sibire 
šalčiu ir badu mirusius savo 
tautiečius paminime pilna 
burna kramtydami riebų šol- 
derį, kai Lietuvos nepriklau
somybės praradimą -gerda

Metropoliteną
Bostone

Metropolitan opera kasmet 
atvyksta vienai savaitei į 
Bostoną ir duoda įdomų re
pertuarą . Šįmet toji savaitė 
išpuolė ant balandžio mėn. 
24-29 dienų.

Jau pirmą jį vakarą Metro 
politan operą ištiko netikė
tas nemalonumas: susirinkus 
4000 žmonių . reikėjo laukti 
15 minučių, kol meistrai į- 
veikė nenorinčias užgesti sa
lės šv iesas. Pirmą ja opera 
ėjo Massenet „Thais". dai
nuojant žymiajai ir bostoniš- 
kių mylimajai Beverk Sills 
ir beveik taip pat garsiam 
baritonui Sherill Milnes. Per
pildytoje Hynes auditorijoje 
publika pyko: lai kostiumai 
buvę nepadorūs, tai scena
rijus pigus ir juokingas. Trys 
laikraščiai paklojo blogas 
recenzijas, versdami bėdą 
režisieriui ir kostiumų pro
jektuotojui.

Sekantį vakarą programo
je rastas raštelis pranešė, 
kad solistė Tatiana Trova- 
nos. turėjusi dainuoti Santu- 
zzą Mascagni operoj „Cava- 
lleria rustieana“ susirgo ir 
ją pavaduoja italė Bianea 
Bėriui. Bostoniškiai labai 
nemėgsta pakaitalo. Bėriui 
Metropolitan operoje dainavo 
pirmą kartą, be repeticijos. 
Tačiau ji tikrai buvo dieviš
ka: balsas dramatinis, spal
vingas. vaidyba puiki. Net 
Bostono kritikai negalėjo 
prie jos prikibti, tik ..įkan
do". kad esanti stora.

Antroji opera tą patį va
karą buvo „Pajacai". Čia 
dar didesnė nelaimė: tenoras 
James MeCracken. kuris pra
džioje dainavo pilnu balsu, 
pradėjo jo netekti, užkimti ir 
į galą tik krankė žiopčio
damas. Gerai vaidino varg
šelis. bet vistiek žiauru bu
vo žiūrėti į jį.

Tačiau tuo Metropolitan 
vargai ir pasibaigė. Balan
džio 26 d. matėme Musorgs- 
kio „Borisą Godunovą" nau
jame. daug pinigų atsiėju
siame pastatyme. Vien Bori - 
so batai kainavę 350 dol.. 
ką ir kalbėti apie visą pui
kų kostiumą. Muzikiniu po
žiūriu opera praėjo labai ge
rai. bet rusų dvasios ame
rikiečiai nesugebėjo atkurti. 
Dainavo rusiškai.

Balandžio 27 d. Donizctti 
„La Favoritą" buvo pasidi
džiavimo verta. Bianea Bė
riui. rodės, dainavo keliais 
balsais, keisdama atitinka
mai pagal reikalaujamą nuo
taiką balso spalvą taip. kaip 
niekas kitas.

Kitą vakarą daugelį kar
tų matytame Verdi „Rigolct-

mi tavo gyvatine; ir šokdami 
iki po vidurnakčio, o žuvu
sius karius ir partizanus 
- ožio balsais dainuodami 
„Marytes akvs laime; žada“1 
Jeigu tavęs tokie dalykai 
nepiktina, tada geriau eik 
tiesiai pas Zacirką .
- Kad tu, Maiki. dabar čia 

man šneki tokius pr i klodus. „ 
\.š ir eisiu... Gut bai!

to“ baritonas L omeli McNeil 
dainavo galingu baisu, kur 
to reikėjo, o taip pat sugebė
jo išgauti ir jautrų piano ki
tose vietose. Jis jau ilgą il
gą eilę metų šią rolę dai
nuoja .

Balandžio 29 d. popiet She< 
rili Milnes dar kartą įrodė, 
kad būdamas geru daininin
ku ir artistu gali puikiai at
likti tiek vienuolio „Tbaise". 
tiek moterų viliotojo Mozar- 
to „Don Giovanni“ vaidme
nis. Nebūtų tur būt galima 
sukurti prakeiktojo Don Žu- 
ano. gyvenančio meilei ir 
žūstančio ugny je, bei jo ne
drąsaus tarno Leporello ti
pų geriau, negu tai padarė 
Sherill Milnes ir jo idealusis 
palydovas Donald Gramm.
Iš stomens ir liemens jie a- 
budu atrodė gražiai, o savo 
balsus ir diafragmas valdė 
taip. kad tikriausiai pats Mo- 
zarlas jais būtų žavėjęsis.

Tos pat dienos vakare, 
salei vėl esant perpildytai, 
bostoniškiai džiaugėsi popu
liariąja Puecini „Madam 
Butterfly". kur pagrindinį 
vaidmenį šį kartą dainavo 
meksikietė Gildą Cruz-Romo. 
Man asmeniškai ji nepaliko 
didelio įspūdžio. Prieš kiek 
metų matytoji Teresa Zylis- 
Gara. gimusi Vilniuje. sukū
rė daug įdomesnę 15-kos me
tų japonų geišą .

Metropolitan opera yra ge
riausioji pasaulyje, todėl kad 
sutraukia pasaulines įžymy
bes. Bet ir ji turi savo neto
bulumų .

Kiekvieną vakarą sutik
davau pora ar daugiau lietu
viškų veidų, kas mane labai 
džiugino: ir jie. kaip ir aš, 
nors vieną savaitę metuose 
galime pasidžiaugti Vakarų 
kultūros operiniu lobynu.

Elena Vasylifinicnė

NAI JOS KNYGOS

Po Damoklo kardu, premi
juotas Vnatolijaus Kairio ro
manas. 21 9 psl.. kaina 5 dol.

Narsa gyventi. Jurgio 
Gliaudos romanas. 310 psl.. 
išleido Lietuviškos knvgos 
klubas (4545 W. 63rd St.. 
Chicago. III. 60629), kaina 
6 dol.

Lietuvių išeivijos spau
dos bibliografija 1970-1974. 
sudarė Povilas Gaučys, re
dagavo Juozas Dainauskas ir 
Tonas Rcmeikis, 300 psl., 
išleido Lituanistikos Insti
tutas su Lietuvių Fondo pa
rama.



S psl.

LIETUVIAI INŽINIERIAI IR ARCHITEKTAI
XIII--jo (PLIAS) — ALIAS suvažiavimo proga 
1978 m. gegužės mėn. 28 d. (Sekmadienį), ruošia 
šaunų BANKETĄ, kuris įvyks THE COPLEY 
PLAZA viešbutyje — Bostone, iškilmingoje 
balių salėje su menine programa, kurią atliks 
Solistė Genė Ugianskienė, akomponuoja 
komp. Jeronimas Kačinskas.

Šokiams gros žinomas Latvių orkestras. Veiks 
gėrimų baras. Bostono ir apylinkių visuomenė 
maloniai laukiama ir kviečiama pobūti erd
viose The Copley Plaza patalpose. Susipažinti 
su svečiais iš visos Amerikos. Atnaujinti pa
žintis, o jaunuomenei naujas sudaryti.

Informacijos ir banketo stalų užsakymo reikalais kreiptis į šiuos pareigūnus:

Marius Žiaugra 
(617) 479-2962

Juozas Kuncaitis 
(617)436-2219

Bronius Galinis 
(617) 659-2517

Banketo pradžia 7:30 vai. vakare. Auka 18.00 dolerių asmeniui.

Pasaulio Lietuviu
Dienu informacijos

SAVTLAIDINE LIETIMO DRAMA...

Mieli lietuviai!

Išeivijos lietuviai jau yra 
turėję daugelį didingų dainų 
tautinių šokių ir sporto 
švenčių. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seimai susi
renka kas penkeri metai. Ta
čiau šia. vasara. Toronte. Ka
nadoj. birželio 26 - liepos 3 
dienomis įvyks net trigubos 
iškilmės! Penktojoj Kanados 
ir J\\ lietuvių dainų šven
tėj dalyvaus 1 (KM) su viršum 
choristų; Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės seime - šim
tas su viršum rinklų atstovų 
pasaulio lietu\ ių sporto žai
dynėse -- net 2000 su viršum 
sportininkų .

Y isa šitai nėra paprastas 
sutapimas, lai rengiama mi
nint šias dvi sukaktis; 60 
melų nuo Lietuvos neprik
lausomybės atkūrimo ir 40 
metų nuo tautinės olimpia
dos Kaune. Renginiai ne vie
tinio. bet pasaulinio masto.

Choristai ruošia dainų 
šventės repertuarą, sporti
ninkai vykdo treniruotes. Va
dovai ir organizatoriai rūpi
nasi. kur reikės svečių ma
ses suguldyti ir pamaitinti.\

Jau išnuomotas sportinin
kam modernus stadijonas, 
gautos reikiamos patalpos 
dainų šventei. Išlaidos su
sidaro didelės. ir vien iš 
parduodamų bilietų nebus 
galima išsiversti. Bendroji 
Pasaulio Lietuviu. Dienų są
mata numatyta 160.000 dol. 
Vien Kanados lietuviam tai 
būtų labai sunki našta. Tad 
ir kreipiamasi j J A\ iietuviš 
ką ją visuomene, prašant pa
dėti surinkti 50.000 dol.

Paramai telkti sudarytas 
Pasaulio Lietuvių Dienų Ko
mitetas Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse. Jam pirmininkau
ja LB \ew Yorko apygardos 
pirmininkas Aleksandras \ ak
selis.

JA\ lietuviai, daug kartų 
nuoširdžiai rėme įvairiausias 
kultūrinio bei Lietuvos lais
vinimo darbo institucijas, ti
kimasi. ir šį kartą parems 
lietuviško jaunimo masinį 
prasiveržimą į viešuma . Lie
tuviško jaunimo, pasireišku- 
sio ne tik moksle, bet ir 
sporte, dainų bei tautinių 
šokių šventėse, ugdymas tu
rėtų visiem mum rūpėti. Juk 
tai mūsų ateitis.

Junkime ir remkime lietu
viškąjį jaunimą -- jis gajus 
ir talentingas, tik laukia mū
sų finansinės talkos.

\ isi kviečiami aukoti pa
gal išgales. 25 dol. ir stam
besnės aukos bus pakvituo
jamos. Paaukotą suma bus 
galima atskaityti iš JAV fe
deralinės valdžios mokesčių. 
Jungtinės šventės proga bus 
leidžiamas leidiny s su prog
ramomis. Jame bus sužymėti 
ir visi aukotojai, aukoje ne 
mažiau kaip 25 dol.

Bendra auka ir bendras 
darbas mus įgalins atlikti 
I ietuvai ir lietuviam svar
bius siekimus!

Aleksandras Vakselis. 
Pasaulio l.ietuv ių Die - 
nų komiteto JAV-ėse 
pirmininkas

P .S. Čekius rašyti Morid 
Lithuanian Festival vardu. 
Siųsti komiteto iždininko 
adresu: Vincas Padvarietis, 
87 - 40 127th Si.. Riehmond 
Hill. N.Y. 11418.

L1ETCVII, DIENI, 
DIENOTVARKE

Pasaulio lietuvių sporto 
žaidynės prasidės birželio 
26 d. ir vyks Etobicoke 0- 
lympium stadione.
••Birželio 29 d. Toronto Lie 
tuvių namuose bus literatū

ros ir muzikos vakaras bei 
meno parodos atidarymas.

Pasaulio Lietuv ių Bend
ruomenės seimas atidaromas 
liepos 1 d. Royal York vieš
butyje (100 Erom St. Mest). 
Tą patį vakarą ten pat didy
sis susipažinimo vakaras su 
šokiais.

Liepos 2 d. iš ryto pamal
dos. o 3 vai. popiet Penkto
ji Kanados ir JAV lietuvių 
Dainų šventė Maple Leaf 
Gardens stadione. Vakare 
Royal Oak viešbuty je užbai- 
giamasai banketas.

Pažymėtina, kad prieš pat 
oficialųjį Pasaulio Lietuvių 
Dienų atidarymą . nuo birže
lio 27 iki 30 d. vy ks ir Dvy
liktoji JAV ir Kanados Lie
tuvių Mokytojų Studijų Sa
vaitė.

AR PASIRŪPINOTE 
NAKVYNE?

Iki Pasaulio lietuvių die
nų beliko šešios savaitės. 
Aišku. į jas vy ksite, bet ar 
jau pasirūpinote apsistojimo 
vieta. Torontar. nuvykus? Jei 
neturite giminių ar draugų . 
kurie jus priglaustų. rezer- 
vuokite kambarį viešbutyje.
Tai galite atlikti, kreipda
miesi į V ladą Dauginį. 1613 
Bloor St. Mest, Toronto. On- 
tario. VI6P 1A6, tel. 1 - 416 
- 533 - 1121.

Rezervacijos V L Dauginio 
priimamos iki birželio 1 d. 
šiuose viešbučiuose: Royal 
York. Ilotel Toronto. Shera- 
ton Ilotel. MeStburv ir I.ord 
Simeos.

Šia proga primename, kad 
autobuso kelionei iš Bosto
no į Torontą ir atgal neati
dėliojant registruojamasi pas 
L.B. Bostono apylinkės val
dybos narius. Lietuvių En
ciklopedijos arba Keleivio 
įstaigose.

Kitą režisierių šiai dra
mai būtų sunku įsivaizduo
ti. Jurašas yra su ja intymiai 
susigyvenąs ir yra išgyve
nęs jos situacijas ir proble
mas. Visos potekstės ir a- 
liuzijos jam žinomos. Šiam 
spektakliui jis turi labai į- 
domių sceninių užmanymų .

Nereikia ir aiškinti, kodėl 
taip svarbu, kad spektaklis 
kuo geriausiai pavyktų . Kaip 
„Aušra“ ar „Lietuvos Kata
likų Bažnyčios Kronika“, 
„Pasivaikščiojimas mėnesie
noje“ menine kalba byloja 
pasauliui apie ypatingą pa
dėtį Lietuvoje. Todėl šį pa
statymą su y patingu dėmesiu 
seks mūsų tautiečiai Lietu
voje. Svarbu, kad jis kuo il
giau išsilaikytų, nes jo pa
sisekimas įgalins ir daugiau 
panašių veikalų pastatymų.

„Pasivaikščiojimo mėne
sienoje“ spektakli lietuviai 
gali paremti įvairiais bū-

AMERIKOS LIETI VIV KVLTCROS ARCHYVAS
perpildyta- gausia archyvine ir kultūrine medžiaga, kuriai sutvarkvti 
ir visuomenei prieinama padaryti. įmanoma tik praplėtus patalpa-. 
Statybos darbai jau pradėti ir numatomi baigti šį rudenį. Esamoji 
2IO0 kv. pėdų pločio patalpa bus padidinta 6100 kv. pėdomis. Nauja- 
pastatas atseis apie 250.000 doleriu.

Būsime dėkingi jei prisidėsite savo auka prie šios statybos 
įvykdymo.

Aukas siųsti:
ALKA. P. O. Bo\ 6OR. I’utnam. CT 06260

ALKOS Dirclctoriutas
— - — — — — — 1 Atkirpti i — — — — — — — _ _

ALKOS patalpų statybai skiriu:
I I garbės mecenato 110.000 dol. ir daugiau*
I [ mecenato (5.000 dol. ir daugiau*
H garbės fundatoriaus <1.000 dol. ir daugiau)
H fundatoriaus <500 dol. ir daugiau) 
f~! rėmėjo t 100 dol. ir daugiau*
n kitokią S.........

Dabar -iunču:
f~~i vi-ą auką S....... i~T dalį aukos $.........

Čekiu- rašyti ALK A vardu. Auko- atskaitomo- nuo mokesčių 
(ld. Nr. 25 7227291).

A ardas Pavarde

Atkelta iš 3 psl.

dais — jame apsilankydami, 
jį rekomenduodami ir rekla
muodami, bet ypač dabar, be
matant, prisidėdami lėšomis. 
Teatras suteikia savo patal
pas ir technikinę pagalbą, 
bet pinigus spektakliui dar 
reikia surinkti. Tai puiki pro
ga paremti drąsųjį anonimi
nį autorių ir padėti svarbiam 
lietuv iškam vaidinimui iš
vysti pasaulį. Piniginį įna
šą. koksai jis bebūtų . gali
ma atskaityti iš mokesčių. 
Čekiai išrašomi „Theater for 
a Nevv City“ vardu ir siun
čiami šiuo adresu: Theater 
for a Nevv City. c o Audronė 
Misiūnas. Ruppcrt Tovvers 
(Apt.23 J Mest). 1601 Third 
Avenue, NevvYork. N.Y .10028

Adresą-
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Šiuo metu vyksta Susivienijimo 
Lietuviu Amerikoje Naujiems

Nariams Įrašyti 
1978 m. Specialus Vajus

ui
Susivienijimas kviečia visus geros valios lietuvius ir ju draugus įsijungti 

j SLA nariu Seimą ir pasinaudoti šio VAJAUS lengvatomis ir privilegijo
mis.

Norime atkreipti ir esamųjų Susivienijimo narių dėmėsi, kad ir jie gali 
pasinaudoti vajumi ir nepraleisti šios progos apsidrausti pridėtinėn.is 
apdraudomis.

Dabartinio Vajaus metu duodama didelė, net 50% NUOLAIDA nuo 
pirmųjų metu metiniu mokesčiu.
Apsidrausti galima iki 70 metų amžiaus, netikrinant sveikatos.

Aplikantai nuo 1 iki 60 metų gali apsidrausti nuo SI ,000 iki $5,000. 
Aplikantai nuo 61 iki 70 metų gali apsidrausti $1,000 arba $2.<XiO.
Per šj Vaju galima pasirinkti sekančius apdraudų planus:
Viso Amžiaus Mokama apdrauda (Whole Life V D
Viso Amžiaus-Mokama tik per 20 metu (20 Pavment Life V 2)
20 Metu Taupomąja apdrauda (20 Year Endowment V-31 ir 
10 Metu laupomąja apdrauda (10 Year Endovvment V XI 
Pr t ritu metu nariams garantuojamos neprarandamos apdraudų verty 
hės (Cash Surrender ir Paid Up Value

Smulkesniu infemaciįu ir specialiai šiam VAJUI pritaikytu Non Medical 
aplikacijų galima gauti pas vietini SLA Organizatorių ar Finansų Sekreto 
riu. Taip pat galima kreiptis ir i Susivienijimo Centrą:

Lithuanian Alliance of America 
307 W 30th Street 
New York. N. Y. 10001 
Tel. (212) 563-2210

Prašydami aplikacijų, pažymėkite savo gimimo data (mėnesi, diena ir 
metus), tada siunčiant aplikacijas Jums bus pranešti apdraudu mokesčiai.

MIRĖ GERI LISABORTU KLAUSIMO 
KAITA

Kaip žinome. Katalikų 
Bažnyčia dabar yra labai 
priešinga abortams, kurių 
reikalas vis plačiau nagri
nėjamas spaudoje ir visuo
menėje. Bet pažiūros į abor
tų klausimą per ilgesnį lai
ką gerokai keitėsi.

Pavyzdžiui, popiežius Gri
galius I\ 1591 m. panaiki
no bausme už abortus, jeigu 
jie buvo įvykdyti prieš gema
lo ..apsisielinimąo toji 
siela, buvo manoma, jame į - 
sigyvena nuo 3 iki 5 mėnesiu 
po apvaisinimo.

1869 m. abortus uždraudė 
daugelis protestantiškų val
stybių. Popiežius Pijus I 
uždraudė abortus ir prieš ..ap 
sisielinimą" ir po į o. baus
damas nusikaltusius eksko- 
munikavimu. Šio amžiaus bel
gų teologas jėzuitas Arthur 
\ ermeersch vėl įrodinėja, 
kad abortai turėtų būti leis
tini prieš gemalo „apsisie
linimą“. nes tada busimasis 
žmogus dar neturįs „dūšios“.

Ties abortų klausimu su
sikryžiuoja dvi teises: mo
ters (kaip ir kiekvieno žmo
gaus) teisė disponuoti savo 
kūnu. ir gemalo teisė į gyvv
bę . Katra iš jų ima viršų ?

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol.. kitur — 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva. 7722 George St..
La Šalie. P. H8P ICA Canada

BALTIC REALTY & INSURANCE 

AGENCY

Vedėja: Reda M. Veltai 
Tel. 268-6030

597 E. Broaaway, So. Boston, Mass.
• Draudžia AUTOMOBILIUS nuo visų rūšių nelaimingų 

atsitikimų.
• Parūpna visų rūšių draudmus nekilnojamam tortai 
ir nuo nelaimingų atsitikunų.
• HOMEOVVNERS* POLICY gali išrūpinti bet kuriame 
mieste Hoitrie. t
• Tarpininkauja norintiems parduoti ar pirkti narnos.

Gemalo teisės j gyvvbę po 
zieija žymiai sustiprėtų, jei 
iš tiesų būtų galima įrody
ti, kad gemalas (bent nuo 
tam tikro laiko) jau turi sie
lą arba yra vertas žmogaus 
ar asmens vardo. Deja. tai 
itin sunkūs, painūs filosofi
niai klausimai.

Šiandien negimusių jų tei
ses gina ne tik Katalikų ba
žnyčios vadovybė, bet irdau 
gelis žydų . o net ir netikin
čiųjų mąstytojų.

KODĖI PENSININKAMS 
NEDAROM A M OLA IDOS?

Mūsų lietuviškoji visuo
menė šiandieną yra labai ne
lygi pajamų atžvilgiu. \ idu-
rinioji klasė, mūsų vaikai, 
uždirba daug geriau, kaip ju 
tėvai, dirbę fabrikuose ir 
juos leidę j aukštuosius 
mokslus. Rodosi, kaip pen
sininkai jie užsitarnauja nuo
laidos bilietus pirkdami. Bet 
tos nuolaidos nėra. ypač nė 
ra tuose parengimuose, ku
riuos ruošia vadinamoji „vi
durinioji klasė". Kodėl? Ro
dos. amerikietiškoji visuo
menė. kuri ne mažiau mvli 
dolerį, daro nuolaidą pensi
ninkams. Ar ne laikas ir mum 
susiprasti?

Pensininkas

1978 m. kovo 27 d. Ams- 
terdam. NA .. mirė buvęs il
gametis Lietuvos l žsienio 
reikalų ministerijos tarnau
tojas Jonas Gerutis. Nuliū
dime liko žmona Aleksandra, 
duktė Regina, sūnus Jonas 
ir Šveicarijoje gyvenantis 
diplomatas dr. Albertas Ge
rutis.

Velionis buvo gimęs 1 896 
m. Konsularinę tarnyba pra
dėjo 1921 m. Lietuvos vice- 
nonsulato Bauske sekreto
rium. o nuo 1925 m. pasiun
tinybės Rygoje ir vėliau Ta
line valdininku. Nuo 1931 m. 
iki pat okupacijos buvo Lie
tuvos vicekonsulu Rygoje.

Artėjant antrajai rusų oku
pacijai. pasitraukė j Nuka
rus, o 1949 m. su šeima per
sikėlė j J \\ . nusileisdamas 
Amsterdame. NA .. kame iš
gyveno iki mirties.

T\RPT\l TINĘ 
ŠVENTĖ

Kento universitete (Trum- 
bulle Campus) gegužės 20 - 
21 dienomis rengiama antro
ji tarptautinė šventė, kurioj 
daly v aus ir lietuviai.

Gegužės 22 d.2 vai. po
piet šoks iš C leve lando pa- 
kv iestas šokių sambūris 
„Grandinėlė".

LOS ANGEI.EJE 
B. BRAZDŽIONIU 
JTEIKE PREMIJĄ

Gegužės 7 d. poetui Ber
nardui Brazdžioniui įteikta 
Lietuvių rašytojų d-jos pre
mija Lietuvos respublikos 60 
metų sukakčiai paminėti. Me
cenatas K. Galiūnas iš San
ta Barbara. Cal.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo Bronys Raila, solistė \ in 
cė Jonuškaitė padeklamavo

ta Balčiūnienė padainavo, 
jai akomponavo Raimonda A- 
pcikytė.

Iškilmes surengė I.B Va
karų apyg. Kultūrinių popie
čiu komitetas.

, - ....................... skvrima globoja \merikoslaureato ei ėrasem. iš ijos-.r ■ , •* T , ę:. Lietuviu larvba.tono atvykusi soliste v mle-»/

SLA SUSIVIENIJIMAS
LIETUVIŲ
AMERIKOJE

SLA—Jau ėO netų tarsiu? ja lietuvių rtsnomcDei ir išmokt 
ja aaugiaa uup SEPTYNIS MJLIONUS dolerių 
nariams.

SLA—didiiaoaia Sėtuvių CratcrnaUn* ergaabadja — 
duoda gyvybės apdrasdų ir ligoje pašaipų, kuri yra 
pigi, nea. SUSIVIENIJIMAS seMke peiao, o taikia 
patarnavimus savitarpinės pagalbos pagrindu.

SLA— jau turi daugiau, kaip irta ao pase mik 
kapitalų, Ud |o apdrauda Ukm ir magi. 
lietuvis čia gpU gauti {vairių klasių 
apdnudaa nuo $ 10C.00 iki $10.000.00.

SLA—jaunimui duoda gurų Taupoasųjų
dowmeat lasaraaea, kad jaunuolis gautų pinigas 
aukitojo mokslo studijoms ir gyvenimo pradžiai.

SLA—duoda V AIRAMS ir jaunuoliams labai pigių TEBM 
apdraudų: ui $1,000.00 apdraudos tik $$.00 
člo metams.

SLA—AKCIDENTALt APDRAUDA aaodtsj 
amžiaus asmenims rekomenduojama 
klubų ir draugijų aarisma. Ui $1,000.00 
Me apdraudos mokestis $£.00 J metus

SLA—kuopos yra daugumoje lietuvių kolonijų. Kreipkitės 
* kuopų veikėjus, ir Jie plačiau paaiškins 
Susivienijimo (jarbak.

Gosite spausdintas mfonpacijas, 
parašysite:
Ltthaaaiaa ABtaaee ef America
$07 Wes* 30tk Street, Neer York, N.T. 10001

ĮSIKl'RE
ST. PETERSBI RG. ELA.

Inž. Jonas P. Vaičaitis š. 
m. kovo mėn. 33 d. įsikūrė 
savuose namuose : 5201 
llth \ve. North. St. Peters- 
burg. Ela. 3371 0.

Jo telefonas: 347 - 9167

PREMIJOS RADIJO 
VALANDĖLĖMS

Lietuviškoms radijo va
landėlėms. esančioms bet 
kur laisvajame pasauly je, 
šiemet bus skiriamos premi
jos už geriausią patriotinę . 
religinę, meno programą ir 
už geriausią interviu: ketu
rios premi jos po 250 dol. 
Premijų mecenatas - kun. 
dr. J. Prunskis. Premijų pa

Kandidat nokinėtos j ati
tinkamos srities premiją ra
dijo valandėlės turi iki 1979 
m. sausio 1 d. atsiųsti įra
šytą j juostelę savo geriau
sią patriotinę, religinę . me
ninę programą ar interviu.

žiūrint kurioj šakoj kandida
tuoja j premiją . Siusti \me- 
rikos Lietuvių tarybos adre
su: 2606 Mest 63rd St.. Chi - 
eago. III. (i0(>29.

SLA APSKRITIES

SIAAŽIAA IMAS

Illinois. Indianos ir Wis- 
consino ribose esančių SLA 
kuopų finansų sekretoriams, 
organizatoriams, valdybos 
nariams ir kitiems veikėjams 
pranešama, jog SLA 6-osios 
apskrities suvažiavimas ir 
po to SI A kuopų valdybų

Nukelta j 7 psl

ADVOKATĖ 

JŪRA STRIMAITYTE

PEPPARD. KEHOE &
“ STRIMAITIS

A^DRNEYS AT LAW

10 Central Avenue 

Lynn, Mass. 01901 

Tel. 599-8188
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I) MM OS 
GRAŽI OLE

Solistė Genė l gianskienė 
dainuos Inžinierių ir \rehi- 
tektų 13 - tojo suvažiavimo 
proga rengiamame bankete 
kuris įvyks gegužės 28 d., 
sekmadienį. Copley Plaza 
viešbučio puošnioje Ball- 
rooin salėje.

Solistė įsigijo bakalaurea
tą Chicagos konservatorijo
je. Bar bestudijuodama. tuo 
laiku tarptautinėje prekybos 
parodoje Chicagoje ji buvo 
išrinkta „Miss Lithuania" — 
grožio karalaite. Su koncer
tais yra apkeliavusi daugelį 
miestų nuo Paeifiko iki At
lanto. Gabi solistė ir toliau 
lavina savo balsą, dabar 
dirbdama su sol. Juze Au- 
gaityte. Yra dainavusi tele - 
vizijos ir radijo programose. 
Be to. solistė stilingai reiš
kiasi judesiuose, nes vra i- 
šejusi modeliavimo mokyklą.

NAUJA MOTERŲ
KU BO \ ALDYBA

Šiuo metu I.MKE Bostono 
klubo valdyba yra šitokios 
sudėties: pirm. Elena \ asv- 
liūnienė. vicepirm. Aleksan
dra Moriarty. sekr. Juze Mat- 
joškienė. ižd. Irena l kraite, 
narė Irena Rasienė

SLA...

talpose. 6818 So. Hestern 
Avė.. Chicagoje.

Suvažiavime ir konferenci
joje dalyvaus pats Susivie
nijimo prezidentas, gerb. Po
vilas P. Dargis.

Bus aptarta SLA veikla ir 
dabartinis vajus, apie kurį 
plačiau rašome 6 psl.

Dėl platesniu informacijų 
prašome kreiptis į SLA 6-to- 
sios apskrities „pirmininką 
Kazį Maciuką — 2549 H. 71 
St.. Chicagoje. tel. (312) 
776-3140. Jam reikėtų pra
nešti ir apie dalyvavimą .

PAMINĖJO MOTINOS 
DIEN V

\ isur ir visais laikais mo
tina buvo apsupta pagarba. 
Bet atskira diena motinai 
viešai pagerbti JAV - bėse 
leįvesta 1908 m. Philadel- 
phijoje ir nuo 1914 m. visa
me krašte. Lietuvoje Motinos 
diena buvo švenčiama nuo 
1929 m.gegužės pirmą jį sek
madienį.

Lietuvių moterų klubų fe
deracijos Bostono klubas 
Motinos dieną šiemet pami
nėjo gegužės 7 d. Tautinės 
s - gos namų salėje. Minėji
mui vadovavo klubo pirm. E- 
lena \ ašy liūnienė.

Iš \evv Yorko atvykusi 
LMKE valdybos pirm. Irena 
Banaitienė, trumpai painfor
mavusi apie jos vadovauja
mą organizaciją, kalbėjo a- 
pie lietuvės motinos vaidme
nį tautos dvasines jėgas ug
dant seniau, nepriklausomoj 
Lietuvoj, okupacijos metu ir 
dabar.

Sparčiai savo gražų bal
są tobulinanti dar jaunutė 
Marytė Bizinkauskailė padai 
navo 5 dainas, už kurias bu
vo palydėta smarkiais ploji
mais.

V aikų darželio amžiaus 
„artistai“ Tomas Zikas ir 
Lida Zikaitė ir Rūta Kalvai- 
tvtė padeklamavo po eilėraš-
'į-

Minėjimo vadovė gražiais 
žodžiais supažindino susi
rinkusius su į minėjimą at
silankiusia 15 vaikų motina 
Ieva Sandiene. kuriai balan
džio S d. sukako 92 metų . 
bet kuri atrodo bent 3U metų 
jaunesnė: su daug lietuviams 
nusipelniusia adv. Zuzana 
Salniene. o Kazys Šimėnas 
iškėlė Onos Gaškienės nuo
pelnus. puoselėjant lietuvių 
tautinius šokius.

Ji taip pat pranešė apie 
pasikeitimus klubo v aldy bo
ję. jos dabartine sudėtį, ap

gailestavo darbščių narių 
— Gineitienes ir Lendrai- 
lienės pasitraukimą . reiškė 
viltį, kad ir naujosios narės 
bus tokios pat darbščios, pri 
minė nuopelnus buv. pirmi
ninkės V. Moriarty. kuri at
gaivino jau merdėjantį klubą.

Programai pasibaigus, bu
vo vaišės. Dalyvių gausumu 
minėjimas nepasižymėjo.

DR. S. JASAITIS
GYDYTOJI. SEMIA VRE

l)r. Stasys Jasaitis daly
vavo lufts universiteto su
ruoštame gydytojams semina
re Bermūdoje. Kartu su juo 
ten paatostogavo ir jo žmona 
Laima.

PELIKSAS ZALESKAS 
SVEIKSTA

Paralyžiaus ištiktas vei
kėjas Peliksas Zaleskas iš 
\evv England Medical Cent- 
er perkeltas į Braintree toli
mesniam gydymui. Linkime 
jam greičiau sugrįžti į South 
Bostoną.

MIRĖ
Bostono ligoninėje mirė tik 
47 m. amžiaus tesulaukęs 
inž. Jurgis Maciūnas. Vė
liau parašysime plačiau.

Al KOJO LIETUVIŲ 
FONDU

ALBINO NEVIFROS atmini
mui įamžinti Lietuvių Fondui 
aukojo šie asmenys:

25 dol.: J. ir S. Stašaičiai

SIUNTINIAI į LIETUVĄ

COSMOS PARCELS
EtPRESS CORP 

144 Millburv S t
VV orccster. MA. 01610 

Tel.: 798 -2868 
Vedeja: B.Sviklienė

EKSKURSIJOS į LIETUVĄ
iš Bostono ir New Yorko 

Dar yra vietų šiose grupėse:

VIENOS SAVAITĖS: rugsėjo 17 S845.00

rugsėjo 22 S845.00

15 dol.: A. ir J. Matjoškos,
K. ir A . Šimėnai.

10 dol.: A. ir J. l.iutkoniai, 
P. Jakutienė, Y. Zenkus, Y 
Strigūnas, P. ir J. Plikšniai, K. 
ir J. Barūnai, O. Ivaškienė, L. 
\Jamkait ienė, \. Keturakis.

5 dol.: F . Casper, S. ir O. 
Griganavič iai, K. Merkis.

Viso labo 1 50 dol.

\ elionio šeimos ir Lietuv ių 
Fondo vardu nuoširdžiai dėkoju 
visiems aukotojams

B. PALIULIS,

L.F. atstovas

BROCKTONO ŠA . KAZIMIERO PARAPIJOS CHORO

Koncertas
1978 m. birželio 4 d. 3 vai. po pietų 

Brocktono North Junior Higli auditorijoj

PROGRAMOJE:

CHORAS -- Atliks daugumą ateinančio
sios 1978 m. Dainų Šventės 
repertuaro dainų .

BOSTONO VYRU SEKSTETAS 
vadovauja
Komp. JULIUS GAIDELIS

SOLISTAI -
MARYTE BIZ INKAI SKAITĖ

STASYS LIEPAS

AKOMPANIATORIAI:
Vida BEDERYTE

Dr. Petras BIZINKACSKAS

Jžanga: 4 dol. Studentams: 2 dol.

Po koncerto. 6 vai. vak.. Šv. Kazimiero parapijos 
salėje VAIŠES/ŠOKIAI Auka: 5 dol. 

Bilietai gaunami pas choristus ir prie įėjimo

7 psl.

TRANS - ATLANTIC 
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston. Mass. 02127

;: Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penktadieniais 9-7

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė

N & T OIL CO.. Ine.
641 E Broadvvay So. Boston, Mas*. 02127

DVIEJU SAVAIČIŲ:

birželio H SI 195.00 
liepos 2 SI 245.00

liepos 16 SI 245.00

rugpiūčio 6 S1245.00 
rugsėjo 3 SI 195.00 

gruodžio 22 SI045.00

□ Krosnies aptarnavimas
□ Automatinis įpilimas
□ Patogios mokėjimo sąlygos
□ Pilnas šildymo įrengimas

Skambink ita

Visos grupės aplankys Kauną ir Trakus. Prie visų šių grupių ga
lima jungtis IŠ VISU AMERIKOS IR KANADOS MIEŠTI, su papildo
mu mokesčiu New Yorkc. GRUPĖSE VIETŲ SKAIČIUS RIBOTAS - 
PATARTINA REGISTRUOTIS KUO ANKSČLAU. Smulkesnių žinių 
ir registracijos reikalu kreipkitės į:

TRANS ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 Weit Broadvvay, P. O. Boa 116

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268-8784

Įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūniene

Prices are based on double occupancy and are subject to changes 
and/or Government approval.
Norint iem atsikviesti gimines ii Lietuvon sutvarko* kvietimo dokumentus
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Vietinės žinias
DĖMESIO! DĖMESIO! 

SKUBIAI
REGISTRUOKIMĖS

Vykstame autobusu į Pa
saulio Lietuvių Dienas Ka
nadoje. Skubiai registruoki
tės Lietuvių Enciklopedi
jos įstaigoj, 395 W. Broad- 
way, So. Bostone, arba Ke
leivio įstaigoje, arba pas 
Bostono L.B. valdybos na
rius.

Pranešame, jog autobusas 
į išvyksta iš Bostono į Toron
tą birželio 30 d. 12 vai. per 
pietus, o grįžta liepos 3 d. 
vėlai naktį. Kaina asmeniui 
40 dol. ten ir atgal.

Registruojantis mokama
pilnai. Čekius rašyti L.B. 
vardu. Autobuso bendrovė 
reikalauja sutarties ir beveik 
pušų kainos iki gegužės 15

Apsilankykite SOUTH BOSTON SAVINGS 
BANKE, ar jo filialėje, ir įsitikinkite, ką 
reiškia būti vadovu banku srityje. SOUTH 
BOSTON SAVINGS BANKAS visuomet 
pats pirmasis klientams pasiūlo aukščiau
sius įstatymų leidžiamus dividendus... Ta
čiau vadovavimui neužtenka finansinių iš
tekliu. o reikia ir koncentruoto kiekvieno 
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKO tar
nautojo pasišventimo, kad iš anksto numa
tytu Jūsų pareikalavimus ir kad juos pa
tenkintų skubiai ir našiai.

Todėl nutarkite būtinai šiandien užsukti į
SOUTH BOSTON SAVINGS BANKĄ, vi
suomet toje srityje pirmaujantį.

1South Boston 
Savings Bank

* JZMUrS r«f ££4007 '

SLTRV) W. ARCHIBALD PRESIDENT

MAIN OFFICE

k
South Sotton
9 AM to 3:30 PM - 
Monday thru Friday 
Saturday 10 AM to 1 PM 
288-2500

LB BOSTONO APYGARDOS 

SUVAŽIAVIMAS

JAV LB Bostono apygardos 
atstovų suvažiavimas šau
kiamas ateinantį šeštadienį, 
gegužės 13 d., 12:30 vai., 
National Cafe salėje, 666 N. 
Main St., Brocktone. Suva
žiavime dalyvaus ir Centro 
valdybos atstovas.

Vakare ten pat apylinkės 
valdyba rengia Pavasario ba
lių ir kviečia suvažiavimo 
atstovus dalyvauti. Bilietus 
(7 dol. asmeniui) iš anksto 
galima užsisakyti pas ižd. 
Stase Jančauskiene tel. 617- 
588-9091.

d. Todėl prašom paskubėti.
Viešbučio užsakymas atski
rai ir vėliau.

L.B. Bostono apylinkės 
valdvba

NEPONSET CIRCLE OFFICE 
740 OaNIran Btvd.
8:30 AM to 5:30 PM 
Mon., Tuos., Wod. S Fri. 
Thurs. -8:30 AM to 7:30 PM 
Saturday 8:30 AM to 12 Noon

SPECIALI MOTINOS

DIENOS PROGRAMA

Laisvės Varpo vedėjo Pe
tro Viščinio ir Fitzmaurice 
Motor Sales savininko Juozo 
Kairio susitarimu ir rūpesčiu 
ateinantį sekmadienį, geg. 14
d., nuo 10 ligi 11 vai. ryto iš 
Brocktono radijo stoties 
WBET, 1460 kilociklų AM 
bangomis bus perduota lietu
vių kalba speciali programa, 
skirta Motinos dienai.

Norintieji įsijungti į tą 
programą savo sveikinimais 
kreipiasi į P. Viščinį.

BROCKTONO CHORO 

KONCERTAS

Brocktono šv. Kazimiero 
parapijos choras ruošia kon
certą 1978 m. birželio mėn.
4 d., 3 vai. po pietų, Brock
tono North Junior High School 
auditorijoj. Paskutiniuoju me
tu iki 46 choristų padidėjęs 
choras išpildys daugumą ar
tėjančios Dainų šventės (To
ronte) repertuaro dainų Be 
to. programoje dalyvaus: Bos
tono vyrų sekstetas, kylanti 
jaunoji žvaigždė Marytė Bi- 
zinkauskaTfv (jai akompanuos 
dr. Petras Bizinkauskas). bū
vąs Vilniaus operos solistas 
Stasys Liepas ir choro akom- 
paniatorė \ ida Bėderytė. 
Chorui ir sekstetui vadovauja 
komp. Julius Gaidelis, kuris 
akompanuos ir sol. St. I.ie- 
pui.

Po koncerto visi programo 
dalyviai ir svečiai kviečiami 
į banketą — šokius, kurie į- 
vyks 6 vai. vak. šv. Kazimie
ro parapijos salėje. Čia ga
lėsite susipažinti su progra - 
mos dalyviais ir pasišokti 
prie orkestro muzikos.

Choro valdvba

Seniausias Kanados lietuvių laikraštis 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Metinė prenumerata: Kanadoje 12 dol., kitur — 13 dol.

Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 7722 George St.,
La Šalie, P. H8P ICA Canada

South bostono Lietuvių Piliečių Klubo

LIETUVIŠKA UŽKANDINE
VEIKIA

ŠEŠTADIENIAIS ir SEKMADIENIAIS 
nuo 1 iki 10 vai. vak. Telefonas: 268-1055

SKANI LIETUVIŠKA PICA

šeštadieniais ir Sekmadieniais
NUO 12 VAL. DIENOS IKI 6 VAL. VAKARO

LIETUVIŠKI PIETOS
(balandąliai, kugelis, dešros, kopūstai ir kiti patiekalai)

Kiekvieną ketvirtadienį nuc 5 iki 8 vai- vakare yra 
“LINKSMOJI VALANDA” 

kurios metu visi gėrimai yra papiginta kaina.
Klubo mėnesiniai susirinkimai vyksta kiekvieno mėnesio 

trečią ketvirtadienį 8-tą vai. vak. Nariai dalyvaukite.

S. B. L. P. D. Valdyba
368 W. Broadvvay, South Boston, Mass. 02127

BOSTONO RENGINIU 

KALENDORIUS

Gegužės 13 d. 2 vai. po
piet N. Anglijos konservai - 
rijoj ją baigiančio Vytauto 
Bakšio fortepijono rečitalis.

Gegužės 13 d. 7 vai. va
kare National Cafe salėje 
L.B. Brocktono apylinkės 
Pavasario balius.

Gegužės 28 d. Copley 
Plaza viešbutyje inžinie
rių banketas.

Birželio 4 d. 3 vai. popiet 
Brocktono North Junior High 
School Brocktono šv. Kazi
miero par. choro koncertas.

Rugpjūčio 13 d. Romuvos 
parke Brocktone Minkų ra
dijo gegužinė.

Rugsėjo 23 d. Jaunimo Są
jungos rengiamas Ričardo 
Daunoro koncertas.

I.apkr. 12 d. Baltų d-jos 
rengiamas lianos Stankaity- 
tės koncertas.

UOLI RUOŠA
Lietuvių inžinierių suva

žiavimui ruošti komisijos 
pirm. inž. Bronius Galinis 
išvyko j Nevv Y orką suvažia
vimo reikalų aptarti su Nevv 
Yorko skvriaus valdyba, ku
riai pirmininkauja inž. \ I. 
Sidas.

Telefonas: AN 8-2806
Dr. Jos. J. bonovan 
Dr. J. Pašakarnio

PfiDINIS 
ME T RISTAS

Valandos:
nuo 9 vai- ryto fkl 5 vai. vak 

Trečiadieniais nepriimama 
447 BROADWAY 

South Boston, Man

SUGRJŽO

Bronė ir Jonas Kuodžiai, 
Elena ir Juozas Kuncaičiai 
sugrįžo iš Kanarų salų eks
kursijos.

Elood Sąuare
Hardware Co.

Bartaiakas N. J. ALBKNA
»» KAST BBOAPVA? 
tOUTM 9C£TŪN. MASS. 
i'ELEfONA8 AM S-414S 

Batoaraa Mcorr Dalai 
T-optorao 8tennaa 

Stiklą* Laa<
Vtenfcte raiknean

Satkmony* planbariama 
Vtenkto fo<kta<

COSMOS PARCELS

£XPRESS CORP.

144 Milbury St 
WORCESTER, MASS. 

Tat SW 8-2868

jra yienintele oficiali Įstai
ga Worcesiery. Kuri siunčia 
siuntinius tiesiog ii Worces>

torio į Lietuvą ir kitas Rusi
jos valdomas sritis- čia kai-

heros lietuviškai, patarnau
jame greitai ir sąžiningai. 
Siuntiniai nueina greitai ir 
tvarkingai.

čia galima gauti įvairiau
siu importuotų ir vietinės 
gamybos medžiagų ir kitų 
daiktų, tinkamų Lietuvoje, 
labai žemomis kainomis. 

Vedėja B. Sviklienė

PETER MAKSVYTIS 
Carpeetsr Čfc BciMsr

<9 Church Street 

C. Milte*,
Atiteku Tisas 
to Ir projektavimo darbas U tan
ko ir Tidajo, gyvenama namu ir 
Manio pastatu, pagal Jflss ra&a- 
lavinu*. Saukite rteados flti 9 va
landa vakaro.

Telefonas 698-8675

TEL. AN 9-2124

Dr. Amelia E. Rodd
. (RUDOKIUTt) 
OPTOMETRI8TI 

Valandos:
nuo 10 ryto iki 6 vakaro

Trečiadieniais—uždam 
445 BRCADWAY 

SOITTH BOSTON. MASS.

NAMAKSY - ZAMMITO 
Insurance Agency, Inc. 

j 95 Rosemary Street 
Norvvood, Ma. 02062

Tel. 762-6732

TRANS - ATLANTIC
TRADING CO.

Siuntinių persiuntimo 
įstaiga

393 West Broadvvay 
So. Boston, Mass. 02127 

Telefonas: (617) 268-8764

Darbo valandos: 
kasdien 9-5
Penk tadieniais 9-9 

šeštadieniais uždaryta 
Vedėja —

Aldona Adomonienė 
< ieeeaaeeaeaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaaaai




